
                                                                                                     
УКРАЇНА 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  29.05.2018 року № 56 

м.Кам’янка 

                                             

Про заходи щодо проведення 

оздоровлення та відпочинку 

дітей і підлітків закладів загальної  

середньої освіти Кам’янської 

міської ради у 2018 році 

 

Відповідно до статті 40, частини 2 статті 32 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", статті 7 Закону України "Про оздоровлення та 

відпочинок дітей",   з метою належної організації відпочинку та оздоровлення 

дітей і підлітків загальноосвітніх закладів середньої освіти Кам’янської міської 

ради, 

виконком міської ради – ВИРІШИВ: 

1.Утворити координаційну раду з питань організації відпочинку та 

оздоровлення дітей і підлітків загальноосвітніх закладів середньої освіти 

Кам’янської міської ради (далі - координаційна рада). 

2.3атвердити: 

2.1. положення про координаційну раду з питань організації відпочинку та 

оздоровлення дітей і підлітків Кам’янської міської ради  згідно з додатком 1. 

2.1.склад координаційної ради з питань організації відпочинку та оздоровлення 

дітей і підлітків загальноосвітніх закладів середньої освіти Кам’янської міської 

ради згідно з додатком 2; 

2.2. заходи щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків 

загальноосвітніх закладів середньої освіти виконкому міської ради у  2018 році 

(далі - заходи) згідно з додатком 3; 

 3. Координацію роботи з проведення заходів щодо організації відпочинку та 

оздоровлення дітей і підлітків покласти на відділ освіти, культури, молоді та 

спорту виконавчого комітету Кам’янської міської ради. 



4.відділу фінансів виконавчого комітету міської ради забезпечити своєчасне  

фінансування видатків з бюджету на заходи у межах бюджетних асигнувань, 

передбачених у бюджеті міської ради на 2018 рік. 

5.відділам та службам виконавчого комітету Кам’янської міської ради 

рекомендувати іншим відповідальним за виконання заходів: 

5.1. забезпечити неухильне виконання заходів; 

5.2. відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради інформувати про хід виконання заходів до 01 жовтня 

2018 року. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з гуманітарних питань. 

 

Міський голова                                                                             В.І. Тірон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого  

комітету  міської ради 

 № 56 від 29.05.2018 р.  

  

ПОЛОЖЕННЯ 

про міську координаційну раду з питань оздоровлення і відпочинку дітей та 

підлітків при виконавчому комітеті Кам’янської міської ради 

1. Загальні положення 

1) міська координаційна рада з питань оздоровлення і відпочинку дітей  

підлітків при виконавчому комітеті Кам’янської  міської ради (далі - Рада) є 

дорадчим органом виконавчого комітету міської ради, який утворений з метою 

координації зусиль місцевих органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, органів і установ, на які покладається здійснення заходів з 

питань оздоровлення і відпочинку дітей та підлітків; 

2) Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом 

України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», нормативно-правовими 

актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями міської ради та 

виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови. 

2.Основні завдання 

Основними завданнями Ради є розгляд питань, які потребують 

координації діяльності органів місцевого самоврядування, державних органів 

виконавчої влади, громадських організацій, на які покладено обов’язки з 

виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» 

3. Основні функції Ради 

1) аналіз стану роботи виконавчих органів ради, органів та установ, на які 

покладено обов’язки з виконання Закону України "Про оздоровлення та 

відпочинок дітей"; 

2) прийняття у межах своєї компетенції рішень з питань оздоровлення і 

відпочинку дітей та підлітків, необхідні для координації діяльності структурних 

підрозділів міської ради; 

 3) забезпечувати підготовку та проведення нарад, семінарів тощо з 

питань оздоровлення і відпочинку дітей та підлітків; 



 4) вносити виконавчому комітету Кам’янської міської ради пропозиції 

щодо впровадження механізмів взаємодії органів виконавчої влади всіх рівнів в 

питаннях оздоровлення і відпочинку дітей та підлітків; 

 5) готувати відповідні проекти заходів, розпоряджень міського голови, 

рішень виконавчого комітету міської ради, рішень сесії міської ради тощо з 

питань оздоровлення і відпочинку дітей та підлітків; 

 6) узагальнювати та подавати міському голові поточну інформацію про 

виконання вимог Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей"; 

7) взаємодіяти з виконавчими органами ради з питань планування та 

проведення роботи щодо оздоровлення і відпочинку дітей та підлітків. 

4. Рада має право 

1) залучати представників усіх структурних підрозділів міської ради, 

громадських об’єднань та інших організацій (за згодою) для розгляду питань, 

що належать до їх компетенції; 

 2) вносити на розгляд міському голові пропозиції щодо проблем 

оздоровлення і відпочинку дітей та підлітків, які вимагають пріоритетного 

розв’язання; 

 3) утворювати робочі групи, залучати до участі в них представників 

місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, громадських та 

благодійних організацій (за згодою) для підготовки пропозицій з питань 

оздоровлення і відпочинку дітей та підлітків; 

 4) одержувати інформаційні та аналітично-статистичні матеріали, 

необхідні для реалізації покладених на неї завдань; 

 5) заслуховувати на своїх засіданнях інформації керівників відповідних 

органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій усіх форм 

власності про стан роботи з реалізації заходів щодо виконання вимог Закону 

України "Про оздоровлення та відпочинок дітей"; 

6) скликати наради та семінари з питань, що належать до її компетенції. 

5. Організаційні засади діяльності Ради 

1) Рада здійснює свою діяльність на громадських засадах; 

 2) Рада утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та 

інших членів Ради; 



 3) персональний склад Ради складається з представників виконавчого 

органу міської ради, відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого 

комітету Кам’янської міської ради; 

4) голова, його заступник, секретар та персональний склад Ради 

затверджується рішенням виконавчого комітету Кам’янської міської ради;  

 5) секретар Ради забезпечує діяльність Ради у період між її засіданнями, 

а також: 

 - організовує діяльність Ради; 

 - формує порядок денний засідань Ради та скликає її засідання; 

 - за дорученням голови Ради (або його заступника) представляє Раду у 

відносинах з центральними та місцевими органами виконавчої влади, 

підприємствами, установами, організаціями; 

 6) рішення Ради приймається відкритим голосуванням більшістю голосів 

членів Ради, присутніх на засіданні і оформляються протоколом. Протокол  

підписується головою (заступником) та секретарем Ради. У разі рівного 

розподілу голосів вирішальним є голос голови Ради; 

 7) рада систематично інформує громадськість про свою діяльність і 

прийняття рішень. 

6. Координація роботи та організаційне забезпечення 

Координацію роботи та організаційне забезпечення діяльності Ради 

здійснює комісія з соціально-гуманітарних питань культури та спорту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Додаток 2 

до рішення виконавчого  

комітету  міської ради 

 № 56 від 29.05.2018 р.  

СКЛАД 

координаційної ради з питань організації відпочинку та  

оздоровлення дітей і підлітків загалноосвітніх закладів середньої освіти  

Кам’янської міської ради  

 

 Плєшкань Андрій 

Миколайович 

- секретар Кам’янської міської ради, голова 

координаційної ради; 

  

Могилка Анатолій 

Петрович 

- начальник відділу освіти, культури, молоді та 

спорту виконавчого комітету Кам’янської міської 

ради, заступник голови координаційної ради; 

  

Римар Любов Якимівна -   завідуюча МК відділу освіти, культури, молоді 

та спорту виконавчого комітету Кам’янської  

міської ради, секретар координаційної ради; 

 

Скрябіна Наталія 

Анатоліївна 

- Інженер з охорони праці відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Кам’янської  міської 

ради; 

 Водоп’янов Сергій 

Олексійович 

- начальник  Кам’янського ВП Смілянського ВП 

ГУНП України в Черкаській області (за згодою); 

  

Василенко Тетяна 

Марківна 

- начальник Кам’янського районного управління 

держпродспоживслужби в Черкаській 

області (за згодою); 

 

Щербак Сергій 

Вікторович 

 

Рожко Наталія 

 Сергіївна 

 

В.Є Голуб 

 

Шляхтова Людмила 

Миколаївна 

Несененко Наталія 

Іванівна 

- начальник Кам’янського  районного сектору 

Управління ДСНС України у Черкаській області; 

 

- начальник відділу фінансів Кам’янської міської 

ради; 

 

- начальник відділу статистики у Кам’янському 

районі; 

- директор Кам’янського будинку творчості дітей 

та юнацтва Кам’янської міської ради; 

директор станції юних техніків Кам’янської 

міської ради. 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до рішення виконавчого  

комітету  міської ради 

 № 56 від 29.05.2018 р.  

Заходи 

   щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків закладів 

загальної середньої освіти виконкому міської ради у  2018 році 

№п/п Найменування заходів, організація та 

проведення 

Строки 

виконання 

(орієнтовно) 

 

Обсяг 

витрат 

(гривень) 

 

Відпові- 

дальний 

1. Організувати оздоровлення та відпочинок 

дітей у дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку з денним перебуванням не менше 

14 робочих днів.  

Протягом 

оздоровчого 

періоду 

298, 9 тис. 

грн. 

Відділ 

освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту. 

2. Забезпечити роботу двох змін позаміського 

закладу оздоровлення та відпочинку 

«Джерельце»  з цілодобовим перебуванням   не  

менше  21 робочих днів кожної зміни.   

Червень-

серпень 

2018 

450 тис. грн. Відділ 

освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту. 

3. Створити належні умови для роботи 

оздоровчих таборів, сприяти забезпеченню 

безперебійного електро-, водо- та 

газопостачання.  

Протягом 

оздоровчого 

періоду 

В межах 

асигнувань 

на 

оздоровленн

я  

Відділ 

освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту. 

4. Забезпечити проведення в таборах з денним 

перебуванням та позаміському закладі 

оздоровлення та відпочинку «Джерельце» з 

цілодобовим перебуванням культурно-масових 

тематичних заходів (свят, екскурсій тощо). 

Протягом 

оздоровчого 

періоду 

В межах 

асигнувань 

на 

оздоровленн

я 

Відділ 

освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту. 

5. Провести наради, семінари, спрямовані на 

координацію та контроль за дотриманням 

санітарно-гігієнічних вимог та безпечних умов 

перебування дітей у оздоровчих таборах. 

Лютий-

серпень 

2018 

Не потребує 

витрат 

Відділ 

освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту. 

6. Забезпечити впровадження системи 

національного-патріотичного виховання в 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. 

протягом 

оздоровчого 

періоду 

В межах 

асигнувань 

на 

оздоровленн

я 

Відділ 

освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту. 

7.  Перевести на санаторний режим харчування 

дітей закладів дошкільної освіти Кам’янської 

міської ради.  

протягом 

оздоровчого 

періоду   

 Керівники 

дошкільни

х закладів 

освіти, 

відділ 

освіти, 



культури, 

молоді та 

спорту. 

8. Провести роботу у закладах загальної 

середньої освіти шкіл міської ради по 

уточненню банку даних дітей, які потребують 

особливої уваги та підтримки. 

березень-

квітень 

 

2018 

Не потребує 

витрат 

відділу 

освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту. 

9.  Інформувати батьків дітей, які потребують 

особливої уваги та підтримки щодо 

можливості оздоровлення та відпочинку дітей 

протягом 2018 року  у пришкільних таборах та 

позаміському закладі оздоровлення та 

відпочинку «Джерельце». 

протягом 

оздоровчого 

періоду 

Не потребує 

витрат 

відділу 

освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту. 

10. Забезпечити організацію повноцінного 

харчування дітей в умовах закладів відпочинку 

з денним перебуванням, з урахуванням 

тривалості їх роботи не менше 6 годин на день 

та виконанням норм харчування, згідно 

чинного законодавства 

протягом 

оздоровчого 

періоду 

В межах 

асигнувань 

на 

оздоровленн

я 

відділу 

освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту. 

11. Забезпечити безпечні умови перебування дітей 

в пришкільних таборах, перевірити технічний 

стан приміщень, забезпечення 

протипожежними засобами. Провести роботи 

по благоустрою територій щодо покосу трав та 

вивезення побутових відходів. 

До 

01.06.2018 

 Керівники 

ЗЗСО 

міськвикон

кому, 

відділ 

освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту.  

12. З метою організації змістовного дозвілля дітей, 

учнівської та студентської молоді організувати 

розважальні культурно-масові, тематично-

виховні, спортивно-оздоровчі заходи. 

червень-

серпень 

2018 

 Відділ 

освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту. 

13. Організувати профілактичну роботу, 

спрямовану на попередження правопорушень 

серед неповнолітніх. Охопити різними 

формами оздоровлення дітей з девіантною 

поведінкою. 

Протягом 

оздоровчого 

періоду 

 Відділ 

освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту, 

ЗЗСО 

міськвикон

кому. 

14. Забезпечити охорону громадського порядку в 

місцях відпочинку дітей. 

Протягом 

оздоровчого 

періоду 

 Кам’янське 

ВП 

Смілянсько

го ВП 

ГУНП 

України в 



Черкаській 

області. 

15. Використовувати можливості засобів масової 

інформації у висвітленні   проведення 

оздоровлення дітей, учнівської молоді влітку 

2018 року. 

протягом 

оздоровчого 

періоду 

 Відділ 

освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту. 

 


