
 

 

 

           

    
 

 ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

Н А К А З 
 

 

 Від 20.05.2011 р.                                    м. Київ                                   № 140 

 
 

Про організацію літнього оздоровлення 

та відпочинку дітей у 2011 році  

 

На виконання рішення Київської міської ради від 15.07.2010 № 1272/4710 «Про 

затвердження міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Києва на 2010-

2013 роки», розпорядження Київської міської державної адміністрації від 12.05.2010 

№ 360 «Про затвердження Порядку організації оздоровлення та відпочинку дітей 

м.Києва», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

19.04.2011 № 350 «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 

2011 році», з метою створення умов для повноцінного оздоровлення та відпочинку 

дітей під час літніх канікул 2011 року 

 

 НАКАЗУЮ: 

 

1. Начальникам управлінь освіти районних в м. Києві державних адміністрацій: 

1.1. Спільно з районними відділами і службами у справах дітей, молоді та спорту, 

профспілковими та громадськими організаціями провести необхідну 

організаційну роботу щодо своєчасної підготовки і проведення відпочинку та 

оздоровлення дітей влітку 2011 року, створення умов для зайнятості дітей з 

використанням бази стаціонарних дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку, дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних 

закладів. 

 

1.2. Забезпечити фінансування заходів з оздоровлення та відпочинку дітей в межах 

загального обсягу бюджетних призначень головних розпорядників за 

загальним фондом бюджету міста Києва на 2011 рік та з інших джерел не 

заборонених чинним законодавством. 

 

1.3. Організувати оздоровлення і відпочинок дітей міста Києва шляхом 

проведення процедур державних закупівель (конкурсних торгів) відповідно до 

чинного законодавства. 

 

1.4. Забезпечити у першочерговому порядку організоване оздоровлення і 

відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а 

саме: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;  дітей, які 

 



опинилися в складних життєвих обставинах (бездоглядних та безпритульних); 

дітей-інвалідів; дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи; 

дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, 

катастроф; дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей;  дітей, батьки яких 

загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання 

службових обов’язків; талановитих та обдарованих дітей – переможців 

міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, 

конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад; відмінників навчання; лідерів 

дитячих громадських організацій; дитячих творчих колективів, вихованців 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл.  

 

1.5. Запроваджувати різноманітні форми і види організації оздоровлення та 

відпочинку дітей, проведення туристських та екскурсійних подорожей, 

поїздок, літніх спортивних змагань, мистецьких та інших творчих конкурсів, 

фестивалів тощо. 

 

1.6. Не допускати скорочення тривалості оздоровчих змін для дітей менше ніж 21 

день та відпочинкових змін для дітей менше ніж 14 днів. 

 

1.7. Забезпечити умови для організації у дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку профільних, тематичних змін для талановитих, обдарованих дітей, 

відмінників навчання, дитячих творчих колективів, лідерів учнівського 

самоврядування навчальних закладів міста. 

 

1.8. Забезпечити оздоровлення вихованців шкіл-інтернатів № 12, № 21 для дітей-

сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячих будинків 

«Малятко» та «Ясний» у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. 

 

1.9. Забезпечити організацію мережі дитячих таборів відпочинку з денним 

перебуванням на базі навчальних закладів міста та сприяти максимальному 

задоволенню потреб батьків у відпочинку дітей у пришкільних таборах; 

надавати перевагу при зарахуванні до табору дітям молодшого шкільного віку 

із сімей пільгових категорій. 

 

1.10. Роботу дитячих таборів відпочинку з денним перебуванням на базі навчальних 

закладів міста розпочати в червні з терміном перебування дітей у таборі 18 

робочих днів згідно з кошторисом (додаток 1). 

 

1.11. Забезпечити в дитячих таборах відпочинку з денним перебуванням на базі 

навчальних закладів міста належний догляд за дітьми, дотримання режиму 

харчування, відпочинку, проведення змістовної виховної, фізкультурно-

спортивної та культурно-екскурсійної роботи, сприяти пропаганді здорового 

способу життя. 

 

1.12. Залучати позашкільні навчальні заклади для проведення змістовного дозвілля 

дітей влітку, організації в пришкільних таборах об’єднань за інтересами, 

гуртків, клубів, студій тощо. 

 



1.13. Здійснити своєчасний та якісний підбір кадрів для роботи в дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку, особливу увагу приділити підбору педагогічних 

кадрів для роботи з вихованцями інтернатних закладів. 

 

1.14. Продовжити практику проведення оглядів виховної роботи в дитячих таборах 

відпочинку з денним перебуванням на базі навчальних закладів міста; 

матеріали за підсумками районних оглядів подати Головному управлінню 

освіти і науки  до 20 серпня 2011 року. 

 

1.15. Об’єднувати можливості управлінь освіти, навчальних закладів з відділами і 

службами у справах дітей, молоді та спорту щодо роботи з дітьми за місцем 

проживання; на весь період літніх канікул взяти під контроль зайнятість учнів, 

які стоять на обліку в органах внутрішніх справ, виховуються в 

неблагополучних сім’ях; здійснювати заходи з виявлення дітей, які 

залишилися без догляду; поєднувати відпочинок дітей, схильних до 

правопорушень, із суспільно корисною працею та залученням до громадських 

оплачуваних робіт. 

 

1.16. Організувати громадські роботи старшокласників із залученням коштів 

загального фонду бюджету м. Києва на 2011 рік та з інших джерел не 

заборонених чинним законодавством. 

 

1.17. Збільшити в літній оздоровчий період витрати на харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах на 10 відсотків для придбання свіжих овочів 

і фруктів. 

 

1.18. Сприяти створенню безпечних умов для оздоровлення та відпочинку дітей з 

покладанням персональної відповідальності на керівників та працівників 

дитячих оздоровчих закладів за охорону життя і здоров’я дітей, дотримання в 

оздоровчих закладах санітарних, протипожежних правил, правил порядку 

проведення екскурсій, походів,  купання у водоймах, правил перевезення дітей 

автомобільним та іншими видами транспорту. 

 

1.19. Організувати широку роз’яснювальну роботу серед дітей та підлітків про 

суворе дотримання правил поведінки на воді, поводження з легкозаймистими 

та вибухонебезпечними речовинами. 

 

1.20. Провести у травні 2011 року за участю відповідних районних відділів, 

управлінь та служб навчання керівників дитячих таборів відпочинку з денним 

перебуванням на базі навчальних закладів міста, педагогічних працівників з 

питань організації роботи оздоровчих закладів, виховної роботи з дітьми, 

безпеки літнього оздоровлення та відпочинку дітей. 

 

1.21. Інформувати Головне управління освіти і науки про стан підготовки до 

літнього оздоровчого періоду до 25 травня та про хід оздоровлення і 

відпочинку дітей в літній період щомісячно до 20-го числа; узагальнену 

інформацію подати до 20 серпня 2011 року за встановленою формою               

(додаток 2). 



 

 

2. Директору Київського Палацу дітей та юнацтва  Дахнову С.Л.: 

 

2.1. Забезпечити надання методичної допомоги педагогічним працівникам дитячих 

закладів оздоровлення та відпочинку з питань організації виховної роботи та 

дозвілля дітей. 

 

2.2. Провести 01 червня 2011 року міське свято з нагоди Міжнародного дня 

захисту дітей та відкриття дитячих таборів відпочинку з денним перебуванням 

на базі навчальних закладів міста. 

 

2.3. Проаналізувати стан виховної роботи в дитячих таборах відпочинку з денним 

перебуванням на базі навчальних закладів міста, інформацію подати відділу 

дошкільної та позашкільної освіти Головного управління освіти і науки до                

20 червня 2011 року. 

 

3. Відділу матеріально-технічного та інформаційно-комп’ютерного забезпечення 

Головного управління освіти і науки (Баглай Ю.Г.) організувати інформаційне 

висвітлення літнього оздоровлення та відпочинку дітей.  

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників начальника 

Головного управління освіти і науки Руденко Г.В., Олефіренко Н.М. 

 

 

 

Начальник В. Горюнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 2 

до наказу  Головного управління освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

від 20.05.2011  № 140 

 

Інформація  

про хід оздоровлення та відпочинок дітей через систему освіти 

________________ району  м. Києва  станом  на ____________ 2011 року 

 

1.  Дитячі табори відпочинку з денним перебуванням на базі навчальних закладів 

міста (в яких  навчальних закладах, кількість дітей) 

 

2.  Виїзні табори оздоровлення та відпочинку (місце дислокації, кількість дітей). 

 

3.  Оздоровлено (по кожній категорії окремо): 

- дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

- дітей - інвалідів  

- дітей із малозабезпечених сімей  

- дітей із багатодітних сімей  

- дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи  

- дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, 

катастроф 

- дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час 

виконання службових обов’язків  

- бездоглядних та безпритульних дітей  

- талановитих та обдарованих дітей, відмінників навчання 

- лідерів дитячих громадських організацій 

- дитячих творчих колективів та спортивних команд (які колективи, команди, в 

них дітей). 

4.  Кількість дошкільних закладів, в яких збільшені в літній оздоровчий період 

витрати на харчування дітей для придбання свіжих овочів і фруктів, в них дітей. 

 

5.  Оздоровлено за кордоном (за рахунок підприємств, організацій,  коштів батьків). 

 

6.  Сума дотацій з місцевого бюджету на оздоровлення та відпочинок (на додаткове 

харчування в ДНЗ, на пришкільні табори, на виїзні оздоровчі заклади). 

 

7.  Використання благодійних коштів на оздоровлення від організацій, установ, 

підприємств, фондів, громадян. 

 

8.  Трудові об’єднання старшокласників (в яких навчальних закладах, кількість 

учнів; сума витрат на заробітну плату учасників ТОСів  ). 

 

9.  Найбільш позитивні факти, досвід, проблеми, пропозиції щодо оздоровлення та 

відпочинку дітей. 

 

   Начальник  РУО                                                                             (підпис)  


