
 

 

 

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

НАКАЗ  

10 травня 2018 року   № 214 

 

Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2018 році 

 

 На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», 

міської Програми «Про відпочинок та оздоровлення дітей на 2018-2022 роки», 

затвердженої відповідним рішенням міської ради від 21.12.2017 № 2576-36-VІІ, 

Плану заходів щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей у 2018 році, 

затвердженого міським головою виконавчого комітету Бориспільської міської 

ради від 04.05.2018 № 152-1, рішення виконавчого комітету Бориспільської 

міської ради від 15.03.2016 №133 «Про порядок направлення дітей міста 

Борисполя до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку», з метою 

організованого відпочинку та оздоровлення учнів закладів загальної середньої 

освіти міста в літній період 2018 року НАКАЗУЮ: 

 

1. Керівникам закладів загальної середньої освіти міста: 

 1.1. Забезпечити необхідну організаційну роботу щодо своєчасної 

підготовки і проведення відпочинку та оздоровлення дітей улітку 2018 року за 

рахунок коштів державного, обласного, міського бюджетів та інших джерел не 

заборонених чинним законодавством. 

1.2. Призначити відповідальних осіб із числа заступників директора з 

навчально-виховної, виховної роботи за організацію оздоровлення та відпочинку 

дітей та подати до 16 травня 2018 року в управління освіти і науки копію наказу 

щодо їх призначення. 

1.3. Активізувати роботу з підприємствами, установами і організаціями усіх 

форм власності, благодійними і релігійними фондами щодо надання фінансової 

підтримки в організації відпочинку та оздоровлення дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки. 
1.4. Вжити заходів щодо забезпечення в 2018 році не менше як 70 % дітей 

шкільного віку послугами з оздоровлення та відпочинку, з них оздоровчими 
послугами охопити не менше як 50% дітей міста. 

Стовідсотково забезпечити оздоровленням та відпочинком: 

дітей-сиріт;  

дітей, позбавлених батьківського піклування;  

дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер 
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внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також 

внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній 

операції; 

дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського 

протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час 

масових акцій громадянського протесту; 

дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під 

час виконання службових обов'язків; 

діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у 

складних життєвих обставинах. 

Не менше як 70%: 

дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей; 

дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій. 

1.5. Здійснити своєчасний та якісний підбір кадрів для роботи в дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку. 

1.6. Активізувати роботу класних керівників щодо організації оздоровлення 

та відпочинку дітей у літній період. 

1.7. Сприяти зайнятості в літній період дітей шкільного віку, в тому числі із 

сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та дітей, схильних до 

девіантної поведінки.  

1.8. Організувати з 29 травня по 15 червня 2018 року роботу таборів з 

денним перебуванням та мовних таборів на базі всіх закладів загальної середньої 

освіти міста та забезпечити дотримання в них належного догляду за дітьми, 

режиму харчування, денного відпочинку, прогулянок, а також відповідну 

виховну, фізкультурно-спортивну та культурно-екскурсійну роботу. 

 1.9. Забезпечити організацію оздоровлення та відпочинку дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до рішення 

виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 15.03.2016 №133 «Про 

порядок направлення дітей міста Борисполя до дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку» в Дочірньому підприємстві «Санаторій для дітей з батьками 

«Скадовськ» закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів 

профспілок України «Укрпрофздравниця» (Херсонська обл., Скадовський р-н,              

м. Скадовськ, вул. Набережна, 1), згідно з планом-розподілом (додаток 2). 

1.10. Розмістити до 17 травня 2018 року інформацію щодо організації 

оздоровлення та відпочинку дітей на інформаційному стенді та сайті закладу 

освіти. 

1.11. Провести до 22 травня 2018 року в усіх класах батьківські збори з 

питань організації оздоровлення та відпочинку дітей у літній період. 

1.12. Подати до 16 травня 2018 року списки педагогічних працівників, які 

виявили бажання працювати керівниками груп учнів у позаміських оздоровчих 

закладах. 
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 1.13. Забезпечити комплектацію груп учнів, які від'їжджають на 

оздоровлення та відпочинок за батьківські та спонсорські кошти згідно з 

переліком дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (додаток 1), надавши 

інформацію в управління щодо їх комплектації (станом на 16.05.2018 та 

25.05.2018). 

1.14. Подавати в Бориспільський центр туризму та краєзнавства учнівської 

молоді заяви та всі необхідні документи щодо формування груп на туристичні 

походи.  

1.15. Сприяти роботі літній школі лідерів учнівського самоврядування в 

таборах з денним перебуванням. 

1.16. Інформувати щочетверга (починаючи з 01 червня по 01 вересня 

2018 року) управління освіти і науки щодо кількості учнів, забезпечених 

оздоровленням та відпочинком, згідно з формою (додаток 3). 

 

2. Директору Бориспільського центру туризму та краєзнавства учнівської 

молоді Рахубі Т.Г. організувати туристичні походи для вихованців міського 

центру туризму та краєзнавства учнівської молоді та учнів закладів загальної 

середньої освіти міста Борисполя згідно з графіком (додаток 1). 

 

3. Директору дитячо-юнацької спортивної школи Шкорупу М.І.: 

3.1. Забезпечити належні умови з 29 травня по 15 червня 2018 року для 

відвідування басейну в дитячо-юнацькій спортивній школі дітьми, які 

відпочиватимуть у таборах з денним перебуванням, мовних таборах, та надати до 

22 травня 2018 року в управління освіти і науки графік занять з плавання 

вищевказаних груп дітей. 

3.2. Забезпечити роботу тренерів з плавання для проведення занять із 

вихованцями шкільних таборів. 

3.3. Внести зміни в графік відпусток тренерів з плавання з метою 

забезпечення проведення занять для вихованців шкільних таборів. 

 

4. Директору Будинку дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт»                          

Тименко Н.І.: 

4.1. Організувати та забезпечити з 29 травня по 15 червня 2018 року 

роботу відпочинкової тематичної зміни «Школа лідерів учнівського 

самоврядування» на базі таборів з денним перебуванням. 

4.2. Розробити програму занять Школи лідерів та до 21 травня 2018 року 

подати в управління освіти і науки. 

 

5. Директорам будинку дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт»                      

Тименко Н.І., Бориспільського центру технічної творчості Третяку О.М., 

Бориспільського центру туризму та краєзнавства учнівської молоді Рахубі Т.Г. 

забезпечити в таборах з денним перебуванням, що функціонуватимуть при 
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закладах загальної середньої освіти міста, діяльність гуртків різних напрямів та 

подати до 22 травня 2018 року в управління освіти і науки графік роботи гуртків. 

 

6. Керівникам груп, які супроводжують дітей на оздоровлення та 

відпочинок: 

6.1. Забезпечити страхування всіх учнів, які від'їжджають на оздоровлення 

в складі організованої групи, у відповідних страхових компаніях. 

6.2. Розробити плани щодо організації дозвілля дітей на час роботи в 

оздоровчому закладі.  

6.3 Подавати звіти про відрядження протягом 2 днів після повернення із 

оздоровчого закладу. 

 

7. Методисту міського методичного кабінету управління освіти і науки 

Липовецькій Н.О. забезпечити інформування щоп′ятниці (починаючи з                   

01 червня по 31 грудня 2018 року) службу у справах дітей та сім′ї Київської 

обласної державної адміністрації щодо кількості дітей, забезпечених 

оздоровленням та відпочинком. 

 

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник управління       Т.В. Павленко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липовецька Н.О. 

 

6 85 27 
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Додаток 1 

до наказу управління освіти і науки 

Бориспільської міської ради 

10.05.2018 № 214 

 

Список 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що будуть надавати послуги 

влітку 2018 року 

 

№ 

з/п 

Назва 

оздоровчого закладу 

 

Термін 

оздоровлення 

Вартість 

1 2 3 4 

1. ДП «Санаторій для дітей з 

батьками «Скадовськ» 

(м. Скадовськ,  

Херсонська обл.) 

20.06. - 03.07.2018* 

 

04.07. – 17.07.2018 

 

18.07. – 31.07.2018 

 

01.08. – 14.08.2018 

 

15.08.- 28.08.2018 

14 днів 

5600 грн 

(400 грн/добу) 

 

 

 

2. Туристичні походи 

 

 

 

14 днів 

4000 грн 

(орієнтовно) 

Карпати 26.04-04.05.2018  

Тернопільщина 25.05-06.06.2018 

Карпати 18.06-01.07.2018 

Житомирщина 11.06-15.06.2018  

Карпати  16.07-27.07.2018 

Київщина 09.07-14.07.2018 

Карпати 02.08 -15.08.2018 

3. Дитячий оздоровчий табір 

«Наталія»  

(с. Білин, Рахівський р-н, 

Закарпатська обл.) 

червень 

липень 

серпень 

14 днів 

5460 грн 

(390 грн/добу) 

 

*відпочинок дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, за кошти міського 

бюджету  
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Додаток 2 

до наказу управління освіти і науки 

Бориспільської міської ради 

10.05.2018 № 214 

 

Рознарядка 

на відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, 

в ДП «Санаторій для дітей з батьками «Скадовськ»  

(м. Скадовськ, Херсонська обл.) 

(за рахунок міського бюджету) 

 

Заклад загальної середньої освіти  20.06. - 15.07.2017 

Вид путівки Кількість 

дітей 

Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 1 імені Юрія Головатого 

безкоштовно 10 

Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 3 

безкоштовно 2 

Бориспільський НВК «Гімназія «Перспектива» - 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» імені 

Володимира Мономаха 

безкоштовно 7 

Бориспільський НВК «Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

імені Костянтина Могилка 

безкоштовно 3 

Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 6 

безкоштовно 8 

Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 7 

безкоштовно 1 

Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 8 

безкоштовно 3 

Бориспільський НВК «Ліцей «Дизайн-освіта» імені 

Павла Чубинського – спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів» 

безкоштовно 1 

Всього учнів:  35 
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Додаток 3 

до наказу управління освіти і науки 

Бориспільської міської ради 

10.05.2018 № 214 

 

Інформація 

про кількість дітей (назва навчального закладу), забезпечених 

оздоровленням та відпочинком 

станом на ___________ 

 

Всього охоплено дітей , з них: дітей-сиріт та 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

дітей-інвалідів 

дітей з 

багатодітних та 

малозабезпечен

их сімей 
оздоровленням відпочинком 

кількість % кількість % кількість % кількість % кількість % 

          

 


