ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
“ 21 ” березня 2011 р.

м.Одеса

№ 131 - ОД

Про організацію літнього відпочинку, зайнятості та оздоровлення дітей влітку
2011 року
Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»,
обласної Програми відпочинку та оздоровлення дітей Одеської області на
2009 – 2012 роки
НАКАЗУЮ:

1. Начальнику управління освіти і науки Одеської міської ради,
начальникам відділів освіти райдержадміністрацій та міських рад:
1.1. Провести необхідну організаційну роботу щодо своєчасної організації
відпочинку, зайнятості оздоровлення дітей влітку 2011 року, забезпечити
проведення необхідних ремонтних та підготовчих робіт у дитячих оздоровчих
закладах, створення належних умов для їх ефективного функціонування.
1.2. Не допускати скорочення існуючої мережі дитячих оздоровчих закладів та
вжити заходів щодо поліпшення їх матеріально-технічного стану.
1.3. Організувати з 1 червня 2011 року роботу таборів з денним перебуванням,
дитячих закладів праці та відпочинку, наметових містечок. Запровадити
проведення тематичних змін з метою творчого розвитку талановитих та
обдарованих дітей.
1.4. Не допускати відкриття закладів оздоровлення та відпочинку без
узгодження з державною санітарно-епідемічною службою.
1.5. Забезпечити тривалість оздоровчої зміни не менше 21 дня, відпочинкової
зміни не менше 14 днів, не допускати її скорочення.
1.6. Забезпечити відповідно до законодавства охоплення оздоровленням та
відпочинком не менш ніж 50 % дітей шкільного віку, в тому числі 100 %
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і 70 % дітей з
малозабезпечених сімей
1.7. Вжити заходів щодо залучення до оздоровлення та відпочинку
максимальної кількості дітей наступних категорій: діти-інваліди; діти,
потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи; діти з багатодітних
сімей; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або
під час виконання службових обов’язків; талановиті та обдаровані діти –
переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних
олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад; відмінники навчання.
1.8. Активізувати роботу педагогічних колективів навчальних закладів з

метою організації змістовного дозвілля дітей під час канікул. У кожному
загальноосвітньому та позашкільному навчальному закладі розробити
конкретні плани роботи з дітьми на літні канікули та забезпечити їх
виконання.
1.9. Здійснити заходи щодо збереження життя і здоров’я дітей під час
перебування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, забезпечення
якісним повноцінним харчуванням, лікарськими засобами, а також створення
належних умов їх проживання та дозвілля.
1.10. У літній оздоровчий період витрати на харчування в дошкільних
навчальних закладах збільшити на 10 відсотків з метою переведення на
санаторні норми.
1.11. Провести протягом квітня - травня 2011 року за участю відповідних
відділів та служб навчання керівників закладів відпочинку, педагогічних
працівників з питань організації роботи таборів з денним перебуванням,
виховної роботи з дітьми, безпеки літнього відпочинку та оздоровлення дітей.
1.12. Організувати в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
проведення змістовного дозвілля, культурно-масових та фізкультурноспортивних заходів, а також проведення дитячих туристичних та екскурсійних
подорожей по області та Україні.
1.13. Організувати в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку роботу
тематичних гуртків, секцій, клубів з метою творчого розвитку дітей.
1.14. Посилити контроль за безпекою перевезення дітей до місць
оздоровлення, відпочинку та у зворотному напрямку, під час екскурсій.
1.15. Здійснювати заходи з виявлення дітей, які залишились без догляду;
поєднувати відпочинок дітей, схильних до правопорушень, із суспільно
корисною працею та залученням дітей до громадських оплачуваних робіт.
1.16. Взяти під контроль на весь період літніх канікул зайнятість учнів, які
стоять на обліку в органах внутрішніх справ, виховуються у неблагополучних
сім’ях.
1.17. Подавати до управління освіти і науки облдержадміністрації
інформаційно-аналітичні матеріали про стан виконання наказу за формою, що
додається:

1. про підготовку до оздоровчої кампанії – до 15 травня;
2. про підсумки проведення оздоровлення та відпочинку дітей –
до 1 вересня;
3. оперативну інформацію щодо перебігу оздоровчої кампанії
станом на
10 червня, 10 липня, 10 серпня;
4. про організацію виховної роботи в закладах відпочинку до 1
липня.
2. Відділу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та соціального
захисту дітей (Червоняк Г.І.), обласному гуманітарному центру позашкільної
освіти та виховання (Довгий В.В.), обласній спеціалізованій дитячо-юнацькій

спортивній школі олімпійського резерву (Бондарєв М.К.):
2.1. Вжити заходів щодо організації та проведення протягом червня – серпня
обласних масових заходів з еколого-натуралістичного, науково-технічного,
художньо-естетичного, туристсько-краєзнавчого, дослідницько-пошукового та
фізкультурно-спортивного напрямів позашкільної освіти.
2.2. Забезпечити дитячі оздоровчі заклади інформаційно-методичними
матеріалами з питань організації оздоровчого процесу, сучасною методикою
проведення змістовного дозвілля дітей.
3. Відділу фінансово-економічного та соціального розвитку (Бернавська І.В.)
забезпечити фінансування проведення оздоровлення дітей закладів обласного
підпорядкування в межах затвердженого бюджету на 2011 рік.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника
начальника управління Т.О.Лазареву.

Начальник управління

А.Л.Ткачук

Візи:
Перший заступник начальника управління

Заступник начальника управління,
начальник відділу фінансово-економічного
та соціального розвитку
Начальник відділу дошкільної,
загальної середньої, позашкільної
освіти та соціального захисту дітей

Вик.: Кашуба Л.І.
7-283-606

Т.О.Лазарева

І.В.Бернавська

Г.І.Червоняк

Додаток до наказу
управління освіти і науки
облдержадміністрації
від “21” березня 2011 року № 131-ОД
Таблиця 1

Відсоток від
контингенту

Всього охоплено
відпочинком та
оздоровленням

Всього дітей *

Інформація про хід оздоровчої кампанії влітку 2011 року
станом на “__”____________
З них оздоровлено за категоріями
Дітей-сиріт та
позбавлених
батьківського
піклування

Дітейінвалідів

Дітей з
багатодітних і
малозабезпече
них сімей

Дітей, які
постраждали
від аварії на
ЧАЕС

Талановитих та
обдарованих
дітей

Дітей, чиї
батьки
загинули під
час виконання
службових
обов’язків

Діти працівників
агропромислового
комплексу
соціальної сфери
села

* Примітка: до загального контингенту дітей відносити учнів 1 – 10-х класів станом на кінець навчального року
Таблиця 2
Кількість
В них
позаміських
оздоровлено
закладів
дітей
оздоровлення

Кількість
В них
таборів з
оздоровлено
денним
дітей
перебуванням

Кількість
закладів
праці і
відпочинку

В них
оздоровлено
дітей

Кількість
наметових
містечок

В них
оздоровлено
дітей

Кількість
дітей, які
відпочили
протягом
профільних
змін

Таблиця 3
Кількість коштів на організацію відпочинку дітей у таборах з денним перебуванням
(тис. грн.)
Виділено з місцевого бюджету
(тис. грн.)

Залучено коштів
(тис. грн.)

Перший заступник начальника управління

Всього коштів
(тис. грн.)

Виділено з місцевого
бюджету на
організацію роботи
позаміського табору
оздоровлення та
відпочинку
(тис. грн.)

Залучено коштів
на придбання
путівок до
оздоровчих
закладів
(тис. грн.)

Т.О.Лазарєва

